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NYTT AV ÅRET: Storøenregatta ble arrangert for første gang i år. Den blir forhåpentlig en årlig tradisjon.

STORØENREGATTA

Første kretsregatta for jolleseilere

AV ARNE BERVEN • Det å drive
en seilforening fra en øy og
arrangere regatta gir noen ut
fordringer med logistikk og så
videre. Men vi er så heldige å
ha et flott strandområde som
nærmeste nabo.
Bergen og Omland Frilufts
råd stilte seg positive til bruk
av friluftsområdet med tilhø
rende parkering. Selv om vi ikke
kunne tilby de beste fasiliteter,
satte alle tilreisende stor pris
på arrangementet som ble av
viklet med stødig hånd av re
gattasjef Håkon Jelstad.

NY REGATTA: Storøenregatta
ble arrangert for første gang.
MORO: Livlige seilere på premieutdelingen i Storøenregattaen 2015.

STORØENDAGEN

Familiedag i seilforeningen
For fjerde gang arrangerte
vi familiearrangementet
Storøendagen 10. mai.

AV ARNE BERVEN • Fokuset for
arrangementet er å fremme
Storøyen som friluftsområde,
å skape engasjement for øya
i en hyggelig atmosfære for
hele familien med engasje
VARIERT: Årets Storøendagen
hadde godt besøk og bød på
et variert program med ulike
aktiviteter for store og små.

NYTT FRA ÅSANE SEILFORENING • www.aasane.no

Arrangementet
fungerte
såpass bra og vi fikk så gode
tilbakemeldinger at vi håper
arrangementet kan bli en årlig
tradisjon i foreningen fremover.

ARNE BERVEN

Etter fire år med aktivitet
fra Storøen arrangerte
Åsane Seilforening kretsregatta for første gang
9. mai, dagen før Familiearrangementet Storøendagen.
Regattaen fikk det naturlige
navnet Storøenregatta.

ANNETTE SKJOLD

Endelig er sommeren her. Dagene er ly
sere selv om det fortsatt er ganske kaldt
ute. Båtene er på vannet, klare for en ny
sesong med mye regattaaktivitet.
Vi har imidlertid også hatt mye akti
vitet gjennom vinteren for jolleseilerne
og startet tidlig i april med rekrutte
ringshelger. Trolig var vi litt tidlig ute,
da vi fikk litt dårligere oppmøte enn i
fjor. I år hadde vi kjøpt inn våtdrakter
som vi leier ut, og alle har fått en god
start på sin seilkarriere.
Med et flott bidrag fra Gjensidigestiftelsen skal vi være godt
rustet til sommerskolen i slutten av juni med nye brettpakker.
Sommerskolen var en stor suksess i fjor og vi gleder oss til varme
dager med nye seilere på fjorden.
Det har vært en travel vår med mye aktivitet i vår lille foren
ing. Det ble toppet i en maihelg med vår første kretsregatta og
familiearrangementet Storøendagen, der vi hadde over 300 besø
kende som ble transportert til øya. Mye flott innsats ble utført på
dugnad i forkant for å utvikle fasilitetene våre der ute.
Nå er det en liten pust i bakken før klassemesterskap i Kona
One seilbrett og sommerskolen i juni måned.
Det er veldig hyggelig å se mange nye potensielle jolletrenere
i foreldregruppen. Grunnlaget for rekrutteringsgruppen skal være
veldig bra fremover.
På årsmøtet, som ble litt forsinket i år, ble det også diskutert
en potensiell videreutvikling av vår satsing på Storøen. Dette vil
vi komme tilbake til når flere brikker har falt på plass.
Følg oss gjerne på våre hjemmesider aasane.no og vår Face
book-side for oppdatert informasjon om det siste som skjer i
klubben.
Arne Berven, leder i Åsane Seilforening

ARNE BERVEN

Sommer

rende aktiviteter, og å skape
interesse for seilsporten. Vi
fikk over 300 besøkende på
øya som ble transport fra fast
landet med våre trenerbåter
og litt innleid kapasitet. På

øya hadde vi ulike aktiviteter
og konkurranser tilrettelagt
for alle aldersgrupper. Det var
seiling, padling, fiskekonkur
ranse, speideraktiviteter og en
kulturhistorisk rebusløype.

SOMMERSKOLE FOR BARN OG UNGE
Fra 29. juni til 3. juli arrangerer Åsane Seilforening sommer
skole for barn og unge fra 10–16 år. Dette er andre gang vi
arrangerer sommerskolen som ble en stor suksess i fjor. Vi plan
legger to dagers seiling med RS Feva tomannsjoller, to dager
med brettseiling og én dag med ulike vannaktiviteter.
Her blir det trangt om plassene og en må melde seg på tidlig.
For mer informasjon se aasane.no.

KLASSEMESTERSKAP I KONA BRETTSEILING
Helgen 6.-7. juni arrangerer Åsane Seilforening klassemester
skap i Kona brettseiling.
Vi håper på stor deltagelse fra hele landet til noen flotte
dager på fjorden i et sosialt arrangement. Se aasane.no for flere
opplysninger.
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